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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  جلنة
                        الدورة الثانية والثالثون

     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٤  -      أبريل  /       نيسان  ٢٦

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

 إسبانيا

                                                                                                           نظـرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع املقدم من إسبانيا بشأن                - ١
    ١٣   و  ١٢              يف جلساهتا    (E/C.12/4/Add.11)                                                                     تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

                                  ، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية  )E/C.12/2004/SR.12-14     انظر    (    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ٤   و ٣            املعقودة يف   ١٤ و
  .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٤            املعقودة يف   ٢٩         يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

َ       ً                                           ترحـب اللجـنة بالتقرير الدوري الرابع املقدم من الدولة الطرف واملَُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت                  - ٢ ُ                                                            
                                                     طية الشاملة املقدمة على قائمة املسائل وللمعلومات                                   ً                وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للردود اخل        .               وضعتها اللجنة 

  .                      ً               اإلضافية املقدمة هلا خطياً يف أثناء احلوار
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                                                                                                        وترحـب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي مشل                 - ٣
   .                                        خرباء خمتصني يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها العهد

 جيابية اجلوانب اإل-باء 

                                                                                                         ترحـب اللجنة باعتماد وتنفيذ عدد من التدابري اهلادفة إىل تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية                - ٤
  ،     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٣                                                                                          والثقافية يف الدولة الطرف، مبا يشمل خطة تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء للفترة بني عامي        

                                                سكان، ومكتب جديد يف إطار وزارة العمل والشؤون                                                                وإنشـاء األمانـة العامـة لسياسات املساواة، ووزارة اإل         
                                                                                                                  االجتماعـية لتناول املسائل املتعلقة بالعمال املهاجرين، واعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لإلدماج االجتماعي              

   .                                                     ، وهي تشمل يف مجلة أمور مبادرات لتحسني وضع السكان الغجر    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣               للفترة بني عامي 

                           وهي ترحب بصفة خاصة بسن       .                                                   مع التقدير بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل                      ً      وحتـيط اللجنة علماً      - ٥
                                                الذي ينظم أوامر توفري احلماية، وينص على تقدمي شىت     ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز  ٣١           الصادر يف     ٢٠٠٣ /  ٢٧            القانون رقم 

   .                                                                            أنواع املساعدة لضحايا العنف املرتيل، كما ترحب بإنشاء جلنة لرصد تنفيذ هذا القانون

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -جيم 

               ً                                                             ً      ً                       حتـيط اللجـنة علماً بعدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً يف                    - ٦
   .        إسبانيا

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

                    وراق رمسية يتمتعون                               ً                                                        وبالـرغم من إحاطة اللجنة علماً بأن املهاجرين املقيمني يف الدولة الطرف بدون أ              - ٧
                                                                                                          بعـدد من احلقوق واحلريات األساسية، مبا فيها احلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية، والرعاية                
                                                                                                        الصـحية األساسـية، والتعليم األساسي، شريطة أن يسجلوا أنفسهم يف بلدياهتم احمللية، فإهنا ال تزال قلقة بشأن        

                                                               د كبري من هؤالء الالجئني غري احلائزين ألوراق رمسية والذين ال يتمتعون إال                                 الوضع غري املستقر الذي يعيش فيه عد
  .                                                 حبماية حمدودة حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                               ً                       وتعـرب اللجـنة عـن قلقها ألن ازدياد عدد املهاجرين القادمني إىل الدولة الطرف كان مصحوباً يف                   - ٨
  .                                      جتاه األجانب وحبوادث نامجة عن كره األجانب                                 السنوات األخرية مبواقف سلبية ومعادية

                                                                                                     وتعـرب اللجنة عن قلقها ألن السكان الغجر ما زالوا يف وضع ضعيف ومهمش يف الدولة الطرف، وال                   - ٩
                                                                                                  سـيما فـيما يـتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، وذلك، على الرغم من وجود جمموعة من الربامج على     
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                                                                          ف إىل حتسني وضعهم، وتشمل خطة العمل الوطنية الثانية لإلدماج االجتماعي                                          الصـعيدين الوطين واإلقليمي هتد    
  .                       ، وبرنامج النهوض بالغجر    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٣               للفترة بني عامي 

            يف املائة       ٠,٢٥                      ً                                                                         وبينما حتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية من               -  ١٠
                                       ، تعرب عن قلقها ألن مستوى املساعدة           ٢٠٠٨                        يف املائة حبلول عام         ٠,٥  ً      ياً إىل                                   مـن الـناتج احمللي اإلمجايل حال      

  .                      من الناتج احمللي اإلمجايل     املائة  يف     ٠,٧                                                   اإلمنائية ما زال دون اهلدف الذي حددته األمم املتحدة وهو 

                ني، وال سيما يف                                                                                               وبالـرغم من تقدير اللجنة للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنس              -  ١١
                                      ، فإهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار           ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٣                                                                إطار خطة تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء للفترة بني عامي           

                                                                                                                عـدم املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة النساء يف اختاذ القرارات ويف سوق                   
  .     العمل

                     ، و ال سيما بني الشباب  )     املائة  يف      ١١,٣ (                                  نسبة البطالة اليت ما زالت مرتفعة                           وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء -  ١٢
                                          وترى أن ارتفاع معدالت البطالة الطويلة األجل    ).            بني الرجال     املائة  يف     ٨,١             مقابل نسبة      املائة  يف      ١٥,٧ (        والنساء 

                         ر اليت تتجاوز املعدل الوطين      ً                                عاماً، ونسبة البطالة بني السكان الغج  ٤٠                                  وال سيما بني األشخاص الذين جتاوزوا سن 
  يف      ٥,٢٣                                                                                     بشوط كبري، وكذلك أوجه التفاوت الكبرية املوجودة بني األقاليم يف نسبة البطـالة اليت تتراوح بني 

  .                             ً ، من األمور اليت تثري القلق أيضاً )    ٢٠٠٢           بيانات عام  (           يف األندلس      املائة  يف       ٢٠,١٩            يف نافارا و     املائة

                                                                الوضع غري املستقر الذي يعيش فيه عدد كبري من األشخاص العاملني بعقود                           وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء -  ١٣
   ).                              من العدد اإلمجايل للعاملني بأجور     املائة  يف    ٣٠     زهاء  (                مؤقتة قصرية األجل 

                                                                                                           وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حوادث العمل اليت تقع يف الدولة الطرف، وإزاء ازدياد عدد هذه                   -  ١٤
                ً              وحتيط اللجنة علماً بأن نسبة       .     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٦                                    يف املائة خالل الفترة بني عامي          ٥٠                           احلـوادث بنسـبة تتجاوز      

  .                                       حوادث العمل أعلى بني العاملني بعقود مؤقتة

  .                                                                    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء هشاشة وضع خدم املنازل، وأغلبهم من املهاجرين -  ١٥

                                  مشكلة االجتار باألشخاص الستغالهلم                                                                       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن          -  ١٦
   .      ً                                                                      جنسياً يف الدولة الطرف وكذلك بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد

                                                                                               وبينما تعترف اللجنة بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل يف الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء تزايد  -  ١٧
                                                                               نف املرتيل، وإزاء العدد الكبري املستمر من الشكاوى اليت تقدمها النساء بسبب                                              عدد حاالت الوفاة النامجة عن الع     

   .                                   إساءة معاملة أزواجهن أو شركائهن هلن
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                ً                                                                            وحتـيط اللجنة علماً مع القلق مبا أفادت به التقارير من عدم حصول القصر غري املصحوبني على ما يلزم    -  ١٨
   .   رف                                          من املساعدة واحلماية عند وصوهلم إىل الدولة الط

                            ً                                                                           وبالـرغم من إحاطة اللجنة علماً بأن خطة العمل الوطنية لإلدماج االجتماعي هتدف إىل مكافحة الفقر                 -  ١٩
                         ً       ً                                                                          وإدمـاج أكثر الفئات حرماناً وهتميشاً يف اجملتمع ككل، فإهنا تأسف لعدم وجود بيانات بشأن عدد األشخاص                 

   .     فيها                                                        الذين يعانون من الفقر يف الدولة الطرف والظروف اليت يعيشون 

                                                                                                            وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد مشكلة انعدام املأوى يف الدولة الطرف على النحو املبني يف تقرير                   -  ٢٠
  .                                                    ، وإزاء تفاقم مشكلة األشخاص الذين تعرضوا للطرد القسري )   ٣٨٦       الفقرة  (             الدولة الطرف 

                              ا مت بيانه يف تقرير الدولة                                                                                    وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور الظروف السكنية يف الدولة الطرف كم             -  ٢١
  .                                 ، وإزاء عدم توافر اإلسكان االجتماعي )   ٣٨٨       الفقرة  (      الطرف 

    ١٥                                                                                     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة اإلجهاض بني املراهقـات اللوايت تتراوح أعمـارهن بني  -  ٢٢
   ).    ٢٠٠١        يف عام      املائة  يف       ١٣,٨٩ (     ً   عاماً   ١٩ و

                                                                   ع معدل إساءة استعمال املخدرات والكحول وتدخني التبغ يف الدولة                                               وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفا      -  ٢٣
  .                      الطرف، وخباصة بني الشباب

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

                                                                                                       حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري لضمان احلماية الفعلية للحقوق االقتصادية واالجتماعية               -  ٢٤
                                  كما حتث الدولة الطرف على التشجيع     .             من العهد   ٢- ٢           باملادة                                         ً        والثقافـية لألشخاص املقيمني يف أراضيها، عمالً      

                                                                                                         عـلى مـنح الصـفة القانونية للمهاجرين بصورة غري قانونية بغية متكينهم من التمتع بكافة حقوقهم االقتصادية       
  .                     واالجتماعية والثقافية 

                   األجانب عن كثب                                              رصد األحداث النامجة عن العنصرية وكره           الطرف        الدولة                           وتوصي اللجنة بأن تواصل      -  ٢٥
                                                                                                                وبـأن تستمر يف مكافحتها، وبأن تواصل تعزيز التفاهم فيما بني خمتلف الثقافات وحث كافة فئات اجملتمع على                  

  .       التسامح

                                                                 على أن تواصل وتعزز اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة وضع السكان الغجر، وأن      الطرف       الدولة             وتشجع اللجنة  -  ٢٦
        الدولة                   وتطلب اللجنة إىل      .                                       سكان الغجر يف ختطيط الربامج وتنفيذها                                               تـزيد يف نفـس الوقت مشاركة مجعيات ال        

                                                                                             أن توفر يف تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ تلك الربامج وكذلك      الطرف
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  ت                                                                   كما تطلب معلومات إضافية بشأن أعمال التنسيق وتقاسم االختصاصا          .                                     بشـأن الـتقدم احملرز يف هذا اجملال       
                                               الدولة، واجملتمعات احلاصلة على االستقالل الذايت،      (                                                          واملسـؤوليات اإلداريـة بـني خمـتلف املستويات اإلدارية           

  .           يف هذا الصدد  )               واإلدارات احمللية

                                            ً                                                               وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد تدرجيياً مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها لتبلغ                 -  ٢٧
                                                                         يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وأن تتأكد من أن تعاوهنا الدويل                ٠,٧                 مم املتحدة وهو                         اهلدف الذي حددته األ   

  .                                    يسهم يف إعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد

                                                                           بأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذ خطة تكافؤ الفرص بني النساء                 الطرف        الدولة                 وتوصـي اللجنة     -  ٢٨
َبلِّغ بالتقدم احملرز يف هذا الصدد يف تقريرها                ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٣                               والـرجال للفـترة بني عامي                ً      ً      ُ َ  ِّ                                                    ، تنفيذاً فعلياً، وأن ُت

  .             الدوري القادم

                                                                                            وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز براجمها اخلاصة خبفض نسبة البطالة مستهدفة أشد األقاليم  -  ٢٩
                                   ر على النساء التوفيق بني عملهن                                                                وكذلك توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية لتيس          .              ً    والفـئات تضرراً  
                                                                                          وتشجع اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، على أن حتسن مرافق رعاية األطفال املخصصة                .               وحياهتن األسرية 

  .                     لألطفال دون سن الثالثة

                                                                   على أن تعزز التدابري املتخذة خلفض نسبة العاملني بعقود مؤقتة، مبا يشمل      الطرف       الدولة             وحتـث اللجنة   -  ٣٠
  .                                             ً       ز احلوافز املقدمة ألرباب العمل ملنح موظفيهم عقوداً دائمة    تعزي

                                                                   على أن تتخذ التدابري الفعالة لتجنب احلوادث يف مكان العمل، بطرق تشمل      الطرف       الدولة           وحتث اللجنة  -  ٣١
  .                                                                         تعزيز مفتشية العمل لضمان معاقبة أرباب العمل الذين ال يتقيدون بأنظمة السالمة

                                                                      على أن تتخذ التدابري الفعالة لتحسني محاية خدم املنازل وذلك بغية املطابقة     لطرف ا       الدولة           وحتث اللجنة  -  ٣٢
  .                                                             بني احلقوق واالستحقاقات املمنوحة هلم واحلقوق املمنوحة للعاملني اآلخرين

                                                                                                     وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر يف تقريرها الدوري اخلامس معلومات مفصلة بشأن مشكلة                 -  ٣٣
                                ً                                                         اص يف الدولة الطرف واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية، وبشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه                             االجتـار باألشـخ   

  .      املشكلة

                                                                                                     وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تكثف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة العنف املرتيل، وتطلب موافاهتا                 -  ٣٤
                     الذي ينظم أوامر        ٢٠٠٣ /  ٢٧           انون رقم                                                                          مبعلومـات بشأن إجنازات الدولة والصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ الق          

  .                             توفري احلماية لضحايا العنف املرتيل
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                                                                                               وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات بشأن النتائج اليت أسفرت عنها الربامج التجريبية الرامية  -  ٣٥
                 ً  ك يف تطبيقها حالياً                                                                              إىل منع حاالت اإلساءة إىل األطفال وكشفها والسماح باختاذ إجراء بشأهنا، وهي برامج تشتر

  .                                                               وزارة العمل والشؤون االجتماعية واجملتمعات احلاصلة على االستقالل الذايت

                            ً                                           ً                                  وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف مبيناً أنه متت تسوية مشكل                 -  ٣٦
                                        غرب، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف أن           َّ                                                                  القصَّـر غري املصحوبني عن طريق مذكرة متبادلة بني الدولة الطرف وامل           

َ                                                          ُتَضمَِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية بشأن هذا املوضوع ِّ  َ  ُ.  

                                                                                                        وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر والتهميش االجتماعي وأن                 -  ٣٧
                                          ولة الطرف إىل الرجوع يف هذا الصدد إىل                          وتدعو اللجنة الد    .                                                 تضـع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب        

   ٤                                                                                                                البـيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف                
                                                                       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر يف تقريرها الدوري القادم             . (E/C.12/2001/10)      ٢٠٠١        مـايو    /      أيـار 

  .                                                                            نة بشأن عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر وبشأن التقدم احملرز يف ختفيض معدل الفقر                  بيانات مفصلة ومقار

                                                                                                          وتطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا يف إطار خطة العمل الوطنية لإلدماج                    -  ٣٨
                      كل انعدام املأوى لتحصل                                                                       االجتماعي بغية توفري املساعدة لألشخاص احملرومني من املأوى، وأن تعد دراسة عن مش

                                                وكذلك تطلب إىل الدولة الطرف أن توفر بيانات مفصلة   .                                              على صورة أدق عن هذه املشكلة وعن أسباهبا األساسية
                                                                                                          ومقارنـة عـن عدد األشخاص الذين تعرضوا للطرد القسري، وأن تضمن تقيد أي عملية طرد قسري، باملبادئ               

  . ٧        عام رقم                                         التوجيهية املنصوص عليها يف تعليق اللجنة ال

                                        ً       ً                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدبرياً إصالحياً لتحسني الظروف السكنية، وتوفري عدد أكرب من  -  ٣٩
                                                                                                        الوحـدات السـكنية، والتسهيالت، واالئتمانات واإلعانات السكنية لألسر ذات الدخل املنخفض وإىل الفئات              

  . ٤                    ً                          احملرومة واملهمشة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 

                                                          بأن ترصد عن كثب عدد حاالت اإلجهاض بني املراهقات وأن تتخذ ما      الطرف       الدولة               وتوصـي اللجنة   -  ٤٠
                                                                                                                يلـزم مـن تدابري أو تشريعات أو غري ذلك من األمور ملعاجلة هذه املشكلة، بطرق منها تكثيف الربامج اخلاصة                    

                                     ضوع املثري للقلق يف تقريرها الدوري                                                                                بالصـحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقات، وأن توفر معلومات بشأن هذا املو          
  .      القادم

                                                                                بأن تضمن التنفيذ الفعال للربامج الرامية إىل الوقاية من تعاطي املخدرات                 الطرف   ة       الدول               وتوصي اللجنة    -  ٤١
  .                                                                                             وتدخني التبغ وإدمان الكحول، وأن تقدم إىل اللجنة معلومات بشأن هذا املوضوع يف تقريرها الدوري القادم



E/C.12/1/Add.99 
Page 7 

 

                                                                     أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 الطرف        الدولة        نة إىل              وتطلب اللج  -  ٤٢
                                                                                                                  اجملـتمع، وال سيما بني املسؤولني يف الدولة والسلطة القضائية وأن تطلعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة                  

                                    غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع                                                       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات        .                          التدابري املتخذة لتنفيذها  
  .                                                                   املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي التقرير الدوري اخلامس

    ٣٠     ً                                                                                              وأخـرياً تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه يوم                   -  ٤٣
  .    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

- - - - - 


